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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 273 Dnr KS2019/0165 
 
Medborgarbudget avstämning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen boka tider med 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) för information och utbildning. 
 
___________ 
 
Avstämning projektet medborgarbudget med förslag till tidsplan 2020-2023. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 274 Dnr KS2019/0527 
 
Gammeldags julmarknaden och julskyltning i Säters stad. Där julen 
är som förr.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta beslut om plan för genomfö-
rande av Gammeldags julmarknad och julskyltning i Säters stad. Där julen är som 
förr till kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I Säters stad finns en lång tradition av att fira första advent och därmed startar juleti-
den. Julskyltning, Lions bazaar, julmarknad, aktiviteter och kulturprogram. Under de 
senaste årtiondena är det Säters kommun som varit huvudarrangör.  
 
I år tog näringslivsenheten över ansvaret för den övergripande koordineringen av ar-
rangemanget. Det fanns dock en tydlighet att det är kommunorganisationens ar-
rangemang och att alla måste bidra. Utgångspunkt var att vi har den bästa av möjlig-
heter utifrån Säters unika stadsmiljö och att vi även i framtiden ska vara en "liten" 
gammeldags marknad med, så långt som möjligt, hemodlat, egentillverkat och genu-
int. Lägg därtill julskyltning i stadens butiker som alla skapar julmagi bakom förtäckta 
fönster samt ett programutbud av aktiviteter och kulturinslag. Allt möjliggjort tack 
vare samarbete med föreningsliv och Lions i synnerhet. 
 
Utvärderingen visar att vi tillsammans lyckades skapa ett välbesökt och mycket om-
tyckt arrangemang där Säters stad, ”där julen är som förr”, visades upp för såväl Sä-
terbor som långväga besökare. Traditionen att Säters stad fylls med besökare på 
första advent för julmarknad, julskyltning och programutbud, ja en helhetsupplevelse, 
är något som värnas. Det bidrar till bilden av Säter och skapar stolthet hos invånare, 
föreningar och företagare.  
 
Då konkurrensen är stor krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att årligen er-
bjuda en upplevelse som gör att våra besökare väljer och komma tillbaka. En övergri-
pande plan för genomförande from år 2020 har arbetats fram. Utgångspunkten in-
ternt är att det krävs en koordineringsinsats men att det är kommunorganisationen 
som gör det möjligt.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 275 Dnr KS2019/0524 
 
Säter – en cykeldestination. Plan för utvecklingsarbetet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta plan för utvecklingsarbetet av ”Säter -
en cykeldestination” 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trenden är att naturturism och cykling ökar i både Europa och Sverige. Säter har ett 
oerhört bra utgångsläge och många styrkor, såsom bred föreningsverksamhet, fram-
gångsrik tävlingsverksamhet, MTB-cyklister som fostrats och nu är inspiratörer, del 
av Biking Dalarna, av trafikverket godkända leisureleder & enskilda affärsverksam-
heter. Det sammantaget gör att det finns goda förutsättningar att utveckla Säter till en 
attraktiv cykeldestination.  
 
De positiva effekterna av cykling är dessutom många. I den nationella cykelstrategin 
beskrivs några, såsom bättre folkhälsa, bättre framkomlighet och ökad tillgänglighet 
samt näringslivs- och landsbygdsutvecklingseffekter. Investeringen av olika slag i 
cykeldestinationen Säter har mao hög samhällsekonomisk nytta. 
 
En viktig framgångsfaktor är att det finns en gemensam vilja från det offentliga, ide-
ella och privata att utveckla cyklingen inom sina resp intresseområden. Många invol-
verade aktörer kan innebära en utmaning men framför allt möjlighet i form av ge-
mensamma insatserna och synergieffekter.  
 
Tanken är att planen ska utgöra grunden för utvecklingsarbetet inom området. Den 
bygger på att utveckling av cykel ska ske i samverkan. Den tillhör, och omfattar, alla 
aktörer som påverkar och påverkas av besöksnäringen i Säters kommun. Företag 
inom besöksnäring, Säters kommun, föreningar mfl har en roll att spela för att stärka 
Säters attraktionskraft som cykeldestination. Framförallt har vi alla mycket att vinna 
på att driva frågor tillsammans. Planen ska fungera som färdplan hur vi tar oss dit 
och vara ett stöd för hur vi ska prioritera, för att Säter ska bli den cykeldestination 
som förutsättningarna erbjuder.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 276 Dnr KS2019/0516 
 
Leaderansökan, Säter – en cykeldestination 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till hand-
lingarna. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trenden är att naturturismen och cykling ökar i både Europa och Sverige. Säter har 
ett oerhört bra utgångsläge och många styrkor, såsom bred föreningsverksamhet, 
framgångsrik tävlingsverksamhet, MTB-cyklister som fostrats och nu är inspiratörer, 
del av Biking Dalarna, av trafikverket godkända leisureleder & enskilda affärsverk-
samheter. Det sammantaget gör att det finns goda förutsättningar att utveckla Säter 
till en attraktiv cykeldestination. De positiva effekterna av cykling är dessutom 
många. I den nationella cykelstrategin beskrivs några, såsom bättre folkhälsa, bättre 
framkomlighet och ökad tillgänglighet samt näringslivs- och landsbygdsutvecklingsef-
fekter. Investeringen av olika slag i cykeldestinationen Säter har mao hög samhällse-
konomisk nytta. 
 
En viktig framgångsfaktor är att det finns en gemensam vilja från det offentliga, ide-
ella och privata att utveckla cyklingen inom sina resp intresseområden. Många invol-
verade aktörer kan innebära en utmaning men framför allt möjlighet i form av ge-
mensamma insatserna och synergieffekter. Utveckling av cykel ska ske i samverkan. 
Den tillhör, och omfattar, alla aktörer som påverkar och påverkas av besöksnäringen 
i Säters kommun. Företag inom besöksnäring, Säters kommun, föreningar mfl har en 
roll att spela för att stärka Säters attraktionskraft som cykeldestination. Framförallt 
har vi alla mycket att vinna på att driva frågor tillsammans. En utvecklingsplan är 
framtagen med syfte att fungera som färdplan hur vi tar oss dit och vara ett stöd för 
hur vi ska prioritera, för att Säter ska bli den cykeldestination som förutsättningarna 
erbjuder.  
 
Leader erbjuder möjlighet att projektfinansiera utvecklingsinsatser. För att Säter ska 
nå framgång som destination inom cykel krävs att olika insatser genomförs. Det 
kommer genomföras, men ett Leaderprojekt skulle ge helt andra förutsättningar avse-
ende tidsperspektivet. CK Natén och kommunen har tillsammans möjlighet att bevil-
jas ett projekt. Det vi ser behov av är möjlighet att ha tillgång till resurs som kan fo-
kusera deltid på den övergripande utveckling av Säter som en cykeldestination. Här 
ser vi ledutveckling, kommunikation och att målgruppsanpassade erbjudanden 
skapas. Utifrån möjligheten att få projektmedel pågår nu ett arbete där rep från CK 
Naten och kommunen skriver en Leaderansökan som planeras att vara klar senast i 
mitten av januari. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 277 Dnr KS2019/0241 
 
Rapport/Genomlysning av kostverksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera rapporten/genomlysningen av 
kostverksamheten till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhälls-
byggnadsnämnden och politiska partier för synpunkter. Synpunkter ska ha inkommit 
till kommunstyrelseförvaltningen senast 3 mars 2020. 
 
__________ 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i 
uppdrag att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation. 
 
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens för-
valtningschef delegation att utse projektledare och projektgrupp. 
 
Rapporten/genomlysningen av Kostverksamheten har nu färdigställts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Au § 278  Dnr KS2019/0200  
 
Budgetuppföljning 30 november kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga november månads budgetuppföljning 
till handlingarna. 
 
__________ 
 
Vid en jämn fördelning över året skulle 11/12 eller 92 procent av budgeten varit för-
brukad. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 82 procent av årsbudgeten vilket ligger under den 
förväntade förbrukningen för de första elva månaderna. Differensen mellan ackumu-
lerat utfall och ackumulerad budget är +5,3 mkr. Prognos sista december beräknas 
till +1,225 mkr. 
 
Ekonomienheten: Utfall för perioden är 84 procent av årets budget. Kommunge-
mensamma försäkringar har förbrukat 126 procent av budgeten. 
 
Kanslienheten: Utfall för perioden är 74 procent av budgeten. Kommunkansli pro-
gnostiserar ett överskott på 0,6 mkr som beror på vakanser. 
 
Egen försörjning: Utfallet för perioden är 78 procent. Bidrag är utbetalt till ett pro-
jekt, vårdnära service, där kostnader kommer senare. Projektet ska pågå till och med 
maj 2020. 
 
Kommunikation: Utfall för perioden är 85 procent av budgeten. Prognos per sista 
december beräknas till +0,1 mkr som beror på lägre lönekostnad eftersom kommuni-
kation nu arbetar med säkerhetssamordning som finansieras med andra medel. 
 
Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 79 procent. Beräknad prognos per 31 de-
cember är +0,2 mkr då kostnaden till Visit Dalarna har minskat. 
 
Personalenheten: Utfall för perioden är 79 procent av budgeten. Beräknad prognos 
per sista december är +0,075 mkr som beror på flytt av personal. 
 
IT-enheten: Utfall för perioden är 82 procent av årets budget. Prognos per sista de-
cember beräknas till +0,45 mkr. 
 
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 97 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott 
till flera föreningar. Prognosen per sista december är -0,2 mkr på grund av höjda bi-
drag spår, leder och hyror samt försäljning av traktor med förlust. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 278 forts 
 
Pensioner: Utfall för perioden är 86 procent av budgeten. Försäkringspremier KPA 
har tidigare tillhört finanskostnader men har flyttats till personalenheten för att få en 
rättvisare bild av pensionsutgifter. 
 
Investeringar: Ackumulerat utfall för november är negativt. 
 
ERUF-bredbandsutbyggnad har ett negativt investeringsutfall som beror på inkomna 
statsbidrag för gjorda investeringar 2017 och 2018. 
 
IT-enhetens investeringar ligger på cirka 5,0 mkr till och med november månad vilket 
motsvarar 94 procent av årsbudget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 279 Dnr KS2019/0200  
 
Budgetuppföljning per 30 november 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga november månads budgetuppfölj-
ning till handlingarna  
 
__________ 
 
Resultat 
Resultatet för år 2019 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +12,1 mkr, vil-
ket är +6,8 mkr bättre än budget. Det högre resultatet beror på uppskrivning av pla-
cerade pensionsmedel med +5,7 mkr i enlighet med ny redovisningslag. Ett justerat 
resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen av- och tillräknas vi-
sar ett överskott på + 13,4 mkr (budget +13,2 mkr).  
 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 2,7 mkr högre än budgeterat 
 
Vid den här månadens uppföljning har fyra förvaltningar inrapporterat avvikelser 
från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och 
utfall för perioden. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 82 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning 
över året skulle 11/12 eller 92 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat ut-
fall och ackumulerad budget är +5,3 mkr. IT-enheten förespås ett överskott i årspro-
gnosen med +0,45 mkr, vilket är ett erhållet vite från ny telefonleverantör. Näringsliv 
lämnar en årsprognos på +0,20 mkr, Kommunikation +0,10 mkr, Kanslienhet +0,6 
mkr för vakanser och Personalenhet +0,075 mkr. Fritidsenheten lämnar en årspro-
gnos på -0,2 mkr. Årsprognosen för Kommunstyrelsen hamnar på +1,225 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 86 %.  
 
Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 101 %. Säters kommuns andel av under-
skottet i Dalamitt för 2018 har kostnadsförts samt en prognos för underskott 2019 
har beräknats. Kommunens årsprognos ligger på -525 kkr. 
 
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 85%. Till årets slut förutspås ett resul-
tat på budgetnivå. 
 
Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 99 %. Till årets slut förutspås ett resultat 
på budgetnivå. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 279 forts 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 93 % och 
har en årsprognos på -2,7 mkr. Gatenheten prognosticerar en nettounderskott på -1,5 
mkr, efter att vinterväghållningen visar ett underskott på -1,8 mkr och ej utbetalda 
förstärkningsbidrag ger ett överskott på +0,3 mkr. Kostenheten har ökade kostnader 
för vikarier och rehab som ger en årsprognos på -1,3 mkr. Fastighetsenheten har 
ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning med -1,2 mkr. Staben återbesätter 
ej en tjänst, samt tjänster som bokas mot pågående investeringsprojekt beräknas ge 
ett överskott på +1,0 mkr. Lokalservice går mot ett överskott på +0,3 mkr. 
VA/Renhållning har för närvarande något lägre kostnader än budget. Till årets slut 
förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 69 %. Till årets slut förutspås ett överskott 
mot budget på +0,3 mkr. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 83 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-
nivå. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 91 %. Prognosen bedöms hamna på 
minus 1 mnkr med antagandet att externa intäkter hamnar på budget. Minskningen 
av vikariekostnader pågår samt av strategiska skäl har anpassningen av personalkost-
nader kopplade till undervisande personal minskats. 
 
Socialnämnden ligger i utfall på 91 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-
nivå. Socialnämnden bedömer att kostnaden i år för köp av en extern plats i grupp-
bostad löper fram till och med december 2019. Ett överskott prognosticeras inom 
individ- och familjeomsorgen, kostnaderna för placeringar är lägre än tidigare befarat. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 70 %. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Utfall 0,6 mkr högre än budgeterat 
 
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skat-
teverkets beslut om utbetalning 2019.  
 
V 7, v 18, v 34 och v 40 2019 redovisades skatteprognoser för året. 
 
Allmän kommunalskatt +5,4 mkr 
Skatteavräkning 2019  -5,1 mkr 
Slutavräkning 2018             +0,5 mkr 
Inkomstutjämning - 2,3 mkr 
Kostnadsutjämning  -0,7 mkr 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 279 forts 
 
LSS-utjämning +0,4 mkr 
Regleringsbidrag +2,9 mkr 
Fastighetsavgift +0,1 mkr 
Generella statsbidrag  -0,6 mkr 

+0,6 mkr 
 
Tidigare prognosticerad avmattning av marknaden senareläggas vilket gör att progno-
sen förbättras i den senaste beräkningen. De senaste årens höga sysselsättningstillväxt 
bedöms dock med tiden sjunka, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i 
ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en 
långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar.  
 
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 51.   
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 0,8 mkr högre än budget 
 
Högre utdelning från Kommuninvest än budgeterat. 
 
Finansiella kostnader 
Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat 
 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget 
är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesat-
sen 0,263 %.  
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: 6,6 mkr högre än budget 
 
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny 
redovisningslag in vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värde-
ringsprincip. I nya lagen värderas placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att vär-
det på placeringarna skrivs upp med 5,7 mnkr i redovisningen. I budgeten har även 
inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 mkr. 
 
Investeringsbudget 
Prognos: 73,0 mkr 
 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018 
överförda investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Progno-
sen för årets investeringar ligger på 73,0 mkr. Avvikelsen mot budget är 50,2 mkr, 
varav en senareläggning av starten för nybyggnation förskola står för 35 mkr. 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 280 Dnr KS2019/0499 
 
Grafisk profil 
 
Marie Palm, kommunikationschef och Maria Clevemark och Hanna Johansson från 
Panang deltar vid sammanträdet och presenterar förslag till förändrad grafisk profil. 
 
Ärendet återupptas på kommande sammanträde. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 281 Dnr KS2019/0144 
 
Förändrad organisation för styrgrupp SÄBO – val av representanter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C) 
och Christer Eriksson (M) som kommunstyrelsens representanter i styrgruppen. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
2019-12-03 beslutade kommunstyrelsen om förändrad organisation för styrgrupp 
SÄBO. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 

1. Kommunstyrelsen inom sig utser 3 företrädare, 2 från majoriteten och 1 från 
oppositionen som är ett undantag i gängse regler att presidiet är styrgrupp för 
olika projekt. 

2. Utse Socialnämndens ordförande och samhälls-byggnadsnämndens ordfö-
rande att ingå i styrgruppen.  

3. Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att i stället för 
ordförande utse vice ordförande som permanent ersättare i styrgruppen 

4. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott utse representanter till styrgrup-
pen inom kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om att utse representanter till styr-
grupp SÄBO inom kommunstyrelsen. 
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Au § 282 Dnr KS2019/0498 
 
Motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till barn- och utbild-
ningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvalt-
ningen senast 2020-03-31. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av moderaterna, kristdemokra-
terna och liberalerna. 
 
Motionärernas förslag 
Maj 2019  
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets kommu-
ner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290 
 
Oktober 2019 
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter ligger 
på plats 277 av Sveriges 290 kommuner. 
 
Oktober 2019 
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för må-
endet av flickor på högstadiet. 
 
Säters kommun behöver göra massor för att vända denna mycket allvarliga trend och 
allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
 
Förslag: 
En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på. 
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Au § 283 Dnr KS2019/0494 
 
Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta  

1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutöv-
ning avseende brandskydd enligt underbilaga 10.1 att gälla fr o m 2020-03-01. 

2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister att gälla från och med 2020-
03-01 enligt underbilaga 10.2. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive 
medlemskommun. För 2020 föreslås en prisjustering på 1,8 % jämfört med 2019 års 
avgifter. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av 
andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde. 
 
Enligt tidigare års beslut om sotningstaxa ska den följa sotningsindex såvida inte an-
nat beslutas. Sotningsindex fastställs att gälla från och med april månad. 
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Au § 284 Dnr KS2019/0517 
 
Justering policy för bidrag till enskilda vägar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta justera policy för bidrag till enskilda vägar enligt nedanstående förslag. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-12-05 § 104 att Policy för bidrag 
till enskilda vägar i Säters kommun justeras enligt förslag: 
”Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan inkommer genomförs en ny prövning-
kommande år” tas bort ur policyn. 
”Bidrag utbetalas årligen under oktober månad” ändras till ”Bidrag utbetalas årligen 
under mars månad” 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bidraget som utbetalas enligt gällande policy består av 2 delar. Dels ett driftsbidrag 
som betalas ut med 4 kr/meter väg för enskilda vägar som är berättigade. Nivån in-
dexregleras utifrån det index som Trafikverket använder. Den andra delen av bidra-
get är det så kallade förstärkningsbidraget. Bidraget syftar att stödja de enskilda 
vägarna vid större investeringsåtgärder alternativt reinvesteringar i vägarna. Förstärk-
ningsbidraget betalas ut förutsatt att medel finns tillgängliga. Om budgetmedel finns 
genomförs en ny prövning kommande år.  
 
Utöver ovanstående så är en stor del av de enskilda vägarna berättigade bidrag från 
Trafikverket både avseende driftsbidrag samt förstärkningsbidrag. Det totala vägun-
derhållet för en enskild väg kan bestå av statligt bidrag + kommunalt bidrag + avgif-
ter från andelsägare = budget för drift och underhåll.  
 
På grund av bland annat hårda vintrar de senaste åren har förvaltningen inte haft 
möjlighet att betala ut förstärkningsbidrag utan de som inkommit har fått hänskjutas 
till kommande år. 
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Au § 285 Dnr KS2019/0378 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa revide-
rad delegationsordningen för kommunstyrelsen. 
 
__________ 
 
Ärendet: 
Förvaltningen har genomfört en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Revideringen omfattar bl a tillägg gällande trygghet och säkerhet samt förändrade de-
legater samt anpassning till organisationen. 
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Au § 286 
 
Information från kurser och konferenser 
 

F-KS2019/0979 Inbjudan till workshop Rådslag den 29 januari 2020. Kommunstyrelsen erbjuds delta.  
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Au § 287 Dnr KS2029/0508 
 
Anställningsvillkor kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anställa Maria 
Skog med en månadslön på 85 000 kr och 5 extra semesterdagar fr o m 2020-03-01. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 att erbjuda Marita Skog anställningen som 
kommundirektör i Säters kommun fr o m 2020-03-01. Enligt kommunstyrelsens de-
legationsordning 5.1.1 är det kommunstyrelsen som beslutar om anställningsvillkor 
för kommundirektören. 
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